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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours Part-III Examination, 2022 

PHILOSOPHY 

PAPER: PHIA-VII 

Time Allotted: 4 Hours Full Marks: 100 

The figures in the margin indicate full marks. pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।  
Candidates should answer in their own words পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  
and adhere to the word limit as practicable. উtর কিরেব। 

GROUP-A 
িবভাগ-ক 

Answer Question No. 1 and any two from the rest within 600 words each 

১ নং p  ও অন  য- কােনা dিট  pে র উtর দাও pিতিট ৬০০ শেbর মেধ  

1. Answer any four questions from the following within 150 words each: 

িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট  pে র উtর দাও pিতিট  ১৫০ শেbর মেধ ঃ 

5×4 = 20

(a) How are words related to things? Discuss in brief.
শb বstর সে  কীভােব সmিকত ? সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 

(b) What is an ostensive definition? 
pদশমূলক লkণ কােক বেল ? 

 

(c) Are the following sentences meaningful? If not, why? Give explanation in each 
case. 
িনেচর বাক gিল িক অথপূণ ? যিদ না হয়, েকন ? pিত েkেt ব াখ া দাও। 
(i) Snow is pink.  (ii) Number 7 is blue 
(i) বরেফর রঙ েগালাপী (ii) ৭ সংখ ািট নীল। 

(d) Analyse the meaning of ‘true’ in each of the following: 
িনেচর বাক gিল pেত কিটেত ‘সত ’-এর অথ িবে ষণ কেরাঃ 
(i) Truth is that hurts.   (ii) The true way of solving this problem is…. 
(i) সত  েবদনাদায়ক  (ii) এই সমস ার সমাধােনর সত  উপায় হল —। 

(e) What is category mistake? 
pকার-িব ম কী ? 

(f) What is process-product ambiguity? 
pিkয়া-পিরণিত d থতা কােক বেল ? 

(g) What is solipsism? Is Berkeley a solipsist? 
আtেকিndকতাবাদ কী ? বাকেল িক একজন আtেকিndকতাবাদী ? 
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(h) Distinguish between stipulative and reportive definition. 
আেরাপক লkণ এবং pিতেবদক লkেণর মেধ  পাথক  কেরা। 

  
2.  (a) Explain with examples the distinction between defining characteristics and 

accompanying characteristics. 
লkণসূচক বিশ  ও সহগামী বিশে র পাথক  উদাহরণ সহেযােগ আেলাচনা কেরা। 

5+4+6

(b) What is the importance of this distinction? 
এই পাথেক র grt কী ? 

(c) What type of characteristics is mentioned in the following propositions? 
িনmিলিখত বচনgিলেত েকান  ্  জাতীয় বিশে র উেlখ আেছ ? 
(i) Uranium is used in atomic bombs. 
 ইউেরিনয়াম আণিবক েবামা তরীেত ব বhত হয়। 
(ii) Tall people are also attractive. 
 লmা মানুেষরাও আকষণীয় হয়।  
(iii) Squares have equal four sides. 
 চtে ােণর চারিট সমবাh থােক। 

  
3. What is realism? Differentiate between naive realism and representative realism. 

Justify whether representative realism is acceptable.  
বstবাদ কােক বেল ? সরল বstবাদ ও pিতrপী বstবােদর মেধ  পাথক  িনrপণ কেরা। pিতrপী 
বstবােদর gহণেযাগ তা িবচার কেরা। 

2+3+10

  
4.  (a) Explain the Referential Theory of meaning of words. 

শbাথ - সংkাn িনেদশক তttিট ব াখ া কেরা। 
10

(b) Which of the following words are referential? 
িনmিলিখত শbgিলর মেধ  েকান  ্  েকান  ্  শb িনেদশক ? 
 (i) ‘Or’  (ii) ‘Russell’  (iii) ‘Horse’  (iv) ‘Unicorn’  (v) ‘I’ 
 (i) ‘অথবা’ (ii) ‘রােসল’ (iii) ‘েঘাড়া’ (iv) ‘ইউিনকণ’  (v) ‘আিম’ 

5

  
5. What is the relation between a word and the object denoted by the word? Discuss 

after Hospers. 
শেbর সােথ শb dারা িনেদিশত বstর কীrপ সmn sীkত ? হসপাসেক অনুসরণ কের এর ব াখ া দাও। 

15

  

 GROUP-B 
িবভাগ-খ 

 Answer Question No. 6 and any two from the rest within 600 words each 
৬ নং p  ও অন  য- কােনা dিট  pে র উtর দাও pিতিট ৬০০ শেbর মেধ  

6. Answer any four questions from the following within 150 words each:  
িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট  pে র উtর pিতিট ১৫০ শেbর মেধ  দাওঃ 

5×4 = 20

(a) What according to Russell is knowledge by description?  
রােসেলর মেত বণনামলূক jান কী ? 
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(b) Can the principle of induction be explained by experience? Explain after Russell. 
আেরাহ নীিতেক কী অিভjতার সাহােয  ব াখ া করা যায় ? রােসলেক অনুসরণ কের ব াখ া কেরা। 

(c) What are the entities, according to Russell, that our a priori knowledge is 
concerned with? 
রােসেলর মেত েকান  ্  েকান ্   িবষেয় আমােদর পূবতঃিসd jান হয় ? 

(d) How does Russell refute subjective idealism? 
রােসল িকভােব আtগত ভাববাদ খ ন কের ? 

(e) Are proper names descriptive?  Discuss. 
িবিশ  নাম িক বণনাtক ? আেলাচনা কেরা। 

(f) What is the influence of philosophical thinking on our emotion and actions? 
 Explain. 
আমােদর আেবগ ও কেমর ওপর দাশিনক িচnার pভাব কী ? ব াখ া কেরা। 

(g) Is solipsism logically possible?  Discuss briefly. 
অহংসবsতাবােদর িক েযৗিkক সmাব তা আেছ ? সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 

  
7. Discuss, with suitable examples, Russell’s view on definite and indefinite 

description. 
উপযুk দৃ াn সহকাের সুিনিদ  ও অিনিদ  বণনা সmেক রােসেলর মত আেলাচনা কেরা। 

15

  
8. Discuss Plato’s theory on universals. How does it differ from the Russellian 

theory of universals? 
সামান  সmেক েpেটার মতবাদিট আেলাচনা কেরা। সামান -িবষয়ক রােসেলর মতবাদিট এর েথেক 
কতটা sতnt ? 

15

  
9. Distinguish after Russell between sense-data and sensation. What, according to 

him, is the relation of sense-data to the physical object? Discuss. 
রােসলেক অনুসরণ কের ইিndয় উপাt এবং ইিndয়ানুভােবর পাথক  িনণয় কেরা। তাঁর মেত, ইিndয় 
উপাt ও েভৗত বstর মেধ  সmn কী ? আেলাচনা কেরা। 

5+10

  
10. ‘Universals do not exist but subsist or have their being’— Discuss after Russell. 

‘সামান gিলর অিst েনই িকnt িবদ মানতা আেছ অথবা তােদর সtা আেছ’— রােসলেক অনুসরণ কের 
আেলাচনা কেরা। 

15

  
 N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp 

to their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after 
end of exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong 
submission (at in proper address). Students are strongly advised not to submit multiple 
copies of the same answer script.  
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